Zasedání rady města
Číslo:
34/2008
Datum: 07.05.2008
Usnesení:
I.

Rada města
1.

II.

bere

na

vědomí :

Informaci starostky města o průběhu výběrového řízení na získání úvěru k dofinancování
akce 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici v Kladrubech

Rada města

schvaluje :

1. Zařazení žádosti Josefa Gondeka, léčebna TRN Janov, Mirošov 500 do seznamu žadatelů o
byt v DPS
2. Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu části p.p.č. 202/19 v k.ú.
Kladruby u Stříbra, nájemce Peter Remešník a Lenka Remešníková, Kladruby, Milevská
266 a její převod na Františka a Lenku Jordánovi, Kladrby, Kostelní 262 za stejných
podmínek (výměra pozemku 200 m2, roční nájemné 100,-Kč, platnost smlouvy do
31.12.2008)
3. Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. výsledek hospodaření KL s.r.o. za rok 2007 a plán
na rok 2008 (příloha č.1)
4. Přidělení bytu v domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech (byt po p. Semorádové) p. Janě
Šrámkové ml., bytem Kladruby, Sadová ul., v případě nezájmu manž. Bebrovým, Kladruby
5. Poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci elektroinstalace v kostele Sv. Jakuba
v Kladrubech ve výši 20.000,- Kč formou daru

III. Rada města

neschvaluje :

1. Nabídku Tachovského deníku na inzerci města Kladruby v rubrice Cesty městy za cenu
22.000,- Kč bez DPH

IV. Rada města

doporučuje :

1. ZM schválit odprodej p.p.č. 2019 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 224 m2, odprodej
p.p.č. 2008/11 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 19 m2, odprodej p.p.č. 60/4 v k.ú. Láz u Kladrub
o výměře 175 m2. Cena za 1 m2 ve výši 80,-Kč - objekt a pozemek slouží pro podnikání .
Cena celkem za pozemek 33.440,-Kč + ostatní náklady (GP 4.428,-Kč + 500,-Kč kolek).
Pozemky odprodej s vlastnickým podílem každý 1/3 Pospíchal Jan, ml. Kladruby, Zadní 356,
Pospíchal Jan st., Kladruby, Zadní 202, Marek Vyšín, Stříbro 1202 (vlastníci přilehlého
pozemku)
2. ZM schválit uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 13/2007 ze dne 24.9.2007 mezi firmou
Stafiko stav s.r.o. Domažlice , Stafiko tech s.r.o. Domažlice a městem Kladruby na dodávku
stavby – Výstavba 4x8 bytových jednotek v Kladrubech – dodatek se mění v části II. Předmět
díla – rozšíření o další práce, v části III. – Cena díla
3. ZM schválit závěrečný účet města Kladruby za rok 2007

Zapsal:
Ověřili:

Irena Löriková
Mgr. Svatava Štěrbová - starostka města
Jaroslav Pospíšil - místostarosta

Dne: 7.5.2008

